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 اب دستیاب ہے 1720برامپٹن کی سیاحت کا رہنماء برائے 
 

برامپٹن کی تسخیر کے لیے ایک  صورت میں دستیاب ہے۔ مطبوعہاب آن الئن اور  2017برامپٹن وزیٹر گائیڈ  –برامپٹن، آن  
ر بھر میں موجود دیگر دلچسپیوں کی عظیم وسیلہ، یہ رہنماء رہائشیوں اور سیاحوں کو قابِل نظارہ مقامات کی سیر اور شہ

فنون کے دلدادہ، تاریخ  -منصوبہ بندی کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس رہنماء میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے 
 !سب مستفید ہو سکتے ہیں کے شائقین، مہم جو، فلموں کے دلدادہ، کھانے پینے کے شائقین وغیرہ

 

بیشک آپ برامپٹن کے رہائشی ہوں یا سیاح ہوں، یہ رہنماء آپ کو ہمارے دوستانہ، خیرمقدم کرنے "ہ میئر لنڈا جیفری نے کہا ک
بے "انہوں نے مزید کہا کہ "  والے اور منفرد تنوع کے حامل شہر میں موجود نئے مقامات سے آگاہ کر کے حیران کر دے گا۔

حرک شہر ہیں۔  باہر سے آنے والے سیاحوں کی میزبانی شمار ریسٹورینٹس اور دلکش مقامی دلچسپیوں کے ساتھ ہم ایک م
ہم اپنے شہر پر فخر محسوس کرتے ہیں اور آپ کو دعوت  –کرنے یا نئے مقامات دکھانے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں 

پ سرگرمیاں دیتے ہیں کہ آپ تشریف الئیں اور تمام سیاحتی مقامات دیکھیں، لطف اٹھائیں اور برامپٹن میں اور اردگرد دلچس
 "کریں۔

 

 ٹورزم ٹورانٹو ویب سائیٹ اور  Tourism Brampton’s website ٹورزم برامپٹن ویب سائیٹیہ رہنماء یہاں دستیاب ہے 
Tourism Toronto’s website. 

 

 خصوصی نمائشوں اور پورا سال منعقد ہونے والی تقریبات، بشمول منفرد تاریخی مقامات کی سیر کرنا نہ بھولیں۔ 150کینیڈا کی 

 

اور سٹی آف برامپٹن کے تعاون سے تیار کیا گیا  5#کو ٹورزم ٹورانٹو، اونٹیریوز ریجنل ٹورزم آرگنائزیشن برامپٹن وزیٹر گائیڈ 
پورے اونٹیریو میں ٹورزم انفارمیشن سنٹرز، چیمبر آف کامرس، ہوٹلوں، انڈسٹری ٹور آپریٹرز اور دیگر مقامات پر اس ہے۔ 

 رہنماء کی نقول فراہم کی جاتی ہیں۔ 

 

ولنگٹن اسٹریٹ ویسٹ سے حاصل کر سکتے ہیں یا بذریعہ ڈاک  2ائشی اس کی مطبوعہ نقل برامپٹن سٹی ہال، سیاح اور رہ
 پر کال کریں۔  905.874.3601حاصل کرنے کے لیے ٹورزم برامپٹن کو
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ماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہ برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔
ر ہماری ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے او

ور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے ا
 ٹوئیڑہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں  پیدا کرتے ہیں۔

 www.brampton.ca۔ یہاں مزید جانیں فیس بکاور
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن
905.874.3654   |

natalie.stogdill@brampton.ca   
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